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Úvodem …
Po panu Pecinovi, který zaznamenal události v Dašicích v letech 2005
a 2006, přebírá od roku 2007 štafetu kronikářství Lenka Havlovcová.
Pracuji třetím rokem v Městské knihovně. V Dašicích jsem se narodila,
žila jsem tu s rodiči a nyní i se svou rodinou. Patřím mezi starousedlíky.
Doufám, že se mi podařilo shromáždit ta nejdůležitější data a zapsat je
tak, aby byla k dispozici budoucím pokolením, i když dnešní generaci zajímá
spíše výpočetní technika, digitalizace dat a internetizace než původní psaný
materiál. Každopádně bude zápis uchován i v digitální podobě.

Dašice
Podle odboru informatizace veřejné správy je v Dašicích evidováno 6
částí obce a 26 ulic. Adresy v obci mají PSČ v rozsahu 530 02 až
533 03. V obci je trvalému pobytu (nebo jakémukoliv platnému pobytu cizince
nebo azylanta) přihlášeno 2 252 osoby.
Části obce:
Dašice
Malolánské
Pod Dubem
Prachovice
Velkolánské
Zminný
Ulice v Dašicích:
28. října
Babín
ČSLA
Družstevní
Havlíčkova
Hedčany
Hrdličkova
Husovo náměstí
Hybešova
Jižní
Jungmannova
Komenského
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Křičenského
Nábřeží
Náměstí TGM
Palackého
Pod lipami
Pod vodárnou
Sadová
Štenclova
Třebízského
Tylova
U kasáren
U splavu
Velkolánské
Žižkova

Oficiální webové stránky města Dašice - www.dasice.cz
Na oficiálních webových stránkách Dašic nalezneme základní informace,
které občané Dašic, a nejen oni, potřebují.
Co obsahují:
1/ Základní informace o městě – zeměpisná poloha města, historické památky
2/ Informace o Městském úřadu – samosprávu tvoří rada města a zastupitelstvo,
členové rady a zastupitelstva
jednací řády
výbory – finanční, kontrolní, osadní
zápisy z jednání rady
zápisy z jednání zastupitelstva
3/ Obecně závazné vyhlášky
4/ Dašické ozvěny – ročník 2005, 2006, 2007
8/ Městská kronika – tak, jak zapsal události kronikář pan Pecina – rok 2005,
2006
9/ Úřední deska Městského úřadu
10/ Odkazy – Dašice. Net
Portál veřejné správy
Města a obce online
Stav Loučné na Povodí Labe
Mozek.cz
Mapy.cz
Kamzajit.cz
E-portál územních samospráv
Hlásná a předpovědní služba
Svazek obcí Loučná
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Stránky dašických firem: Colorset, s.r.o. Dašice
DSP Engineering, s.r.o.
ITPro CZ
Libor Brom – MOSTR
Stroje a zařízení – Jindřich Kadlec
Mrazírny Dašice, a.s.
Jiří Prášek
PVB, spol. s.r.o., Dašice
SSS Trade Czech republic, s.r.o.
Templin CZ, s.r.o.
Stránky dašických organizací, sdružení a spolků:
Klub přátel města Dašice
Sbor dobrovolných hasičů
Oštěpaři Dašice

Jednání zastupitelstva města Dašice
V roce 2007 se zastupitelé sešli celkem devětkrát. Jednání zastupitelstva se
konala ve školní jídelně místní ZŠ, v Klubu důchodců v Hrdličkově ulici nebo
v kinosále v areálu bývalých kasáren. Občané se jednání účastní jen velmi málo,
nejzajímavější pro ně bylo pouze zasedání, na kterém se hovořilo o problematice
znečišťování životního prostředí firmou Kataforesis. V následujících řádcích se
zmíním pouze o nejdůležitějších bodech jednotlivých setkání. Možná stojí za
zmínku to, že zápisy z jednání městského zastupitelstva můžeme najít na
webových stránkách města Dašice ( www.dasice.cz) a že od července 2007 se
pořizuje z jednotlivých zasedání i zvukový záznam pro potřeby pořízení zápisu.
1. jednání zastupitelstva se konalo 21.2.2007 v Klubu důchodců,
zúčastnilo se ho 12 členů zastupitelstva a schválili:
- návrh rozpočtu města Dašice na rok 2007
- prodej pozemku p.p.č. 1483 1485/2 pro výstavbu čerpací stanice pohonných
hmot firmě G-Trading Chrudim.
- veřejnoprávní smlouvu s obcemi Kostěnice, Úhřetická Lhota, Časy, Sezemice
a Moravany
- strategický plán rozvoje Dašic v letech 2007-2011
2. jednání zahájil Bc. Jiří Hora 22.3.2007 ve školní jídelně ZŠ a zúčastnilo
se ho 14 členů zastupitelstva. Zastupitelé se i nadále věnovali problematice
prodeje budovy mužstva v areálu bývalých dašických kasáren.
- schválili členy osadního výboru Zminný-Pod Dubem, předsedou se stal pan
Vladimír Rédl
- vybrali pro poskytnutí úvěru na rekonstrukce čp. 306 ČSOB. Výše úvěru by
měla být 8 mil. Kč a ČSOB zřídí v Dašicích bankomat.
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- pověřili předsedy finančního a kontrolního výboru, aby zahájili kontrolu
rekonstrukce čp. 306
3. zasedání městského zastupitelstva se za účasti 14 zastupitelů konalo
10.5.2007 v prostorách školní jídelny ZŠ v Dašicích. I tady se projednával
prodej budovy mužstva v bývalých kasárnách. Prodej nebyl schválen.
- zastupitelé schválili veřejnoprávní smlouvu se Slepoticemi
- vyslechli si zprávy o činnosti komisí a výborů
- schválili vstup Dašic do MAS region Kunětická hora
- byli seznámeni s projekty energetických úspor v budovách ZŠ a MŠ
4. zasedání se konalo se školní jídelně ZŠ Dašice dne 21.6.2007 a zúčastnilo
se ho 13 zastupitelů
- v Dašicích se opravuje most přes Loučnou, a tak je třeba, aby městská policie
ve větší míře kontrolovala dodržování zákazů vjezdu, které si vyžádala nynější
dopravní situace.
- zastupitelé schválili závěrečný účet města za rok 2006
- byly uzavřeny veřejnoprávní smlouvy s obcemi Lány u Dašic, Rokytno a
Choteč
- schválili 50% účast města na krytí výdajů spojených s kanalizačními
přípojkami
- do konce roku by měl být v Dašicích bankomat
5. jednání zastupitelstva zahájil Bc. Jiří Hora 19.7.2007 v kinosále
v areálu bývalých kasáren, zúčastnilo ho se 15 zastupitelů. Pořizuje se zvukový
záznam z jednání pro potřeby pořízení zápisu.
- zastupitelstvo schválilo Smlouvu převodu nemovitostí … Týká se pozemků
v lokalitě Na valech, kde by se mělo začít s výstavbou.
- schválilo změnu územního plánu sídelního útvaru Dašice
- bude provedeno výběrové řízení na provedení demoličních prací u
vytipovaných objektů v kasárnách
- částečně bude uzavřen most přes Loučnou v Štenclově ulici z důvodu
nadměrného opotřebení způsobeného uzavřením mostu na silnici 322/II směr
Komárov.
6. zasedání se konalo 20.9.2007 v kinosále v kasárnách a zúčastnilo se ho
15 zastupitelů.
- zastupitelé schválili členy osadního výboru v Prachovicích
- pořizuje se nová územně plánovací dokumentace územního útvaru Dašice
- ustanovuje se územně plánovací komise zastupitelstva (Mgr. P. Zikmund, Ing.
F. Vlasák, J. Halíř).
- byla schválena dohoda o partnerství mezi Kostěnicemi a Dašicemi, která řeší
problematiku cyklostezky
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- byla schválena půjčka mezi Dašicemi a VAK Pardubice ve výši 1. 414.247 Kč
7. zasedání zastupitelstva města Dašice se konalo 10.10.2007 v kinosále
v areálu bývalých kasáren a bylo přítomno 14 zastupitelů.
- firma ABK Pardubice a.s. zvítězila ve výběrovém řízení na kanalizační
přípojky v projektu Labe -Loučná
- město Dašice odprodá transformační stanici č. 453 Dašice kasárna firmě ČEZ
za 300 000 Kč
- zastupitelstvo schválilo výstavbu cyklostezky Kostěnice – Dašice na svém
katastrálním území
8. jednání městského zastupitelstva se odehrávalo v Klubu důchodců dne
29.11.2007 a zúčastnilo se ho 13 zastupitelů.
- Ing. Janáková rozdala přítomným materiál s textem petice, ve které si občané
stěžují na provoz firmy Kataforesis CZ v Dašicích
- bylo schválena obecně závazná vyhláška města Dašice o místních poplatcích –
nádoby na TKO na rok 2008. Každý občan zaplatí v roce 2008 za popelnici 420
Kč.
- zastupitelé byli seznámeni s výsledky kontroly MV
- zastupitelé probírali návrhy na možné energetické úspory v ZŠ a MŠ
9. jednání zastupitelstva se konalo 20.12.2007 v prostorách Klubu
důchodců v Dašicích a bylo mu přítomno 15 zastupitelů.
- zastupitelé si vyslechli zprávu o činnosti Městské policie a shodli se na tom, že
je třeba zkvalitnit její práci.
- schválili návrh rozpočtu města na rok 2008
- na základě výsledků kontroly navrhla Ing. Janáková odvolání starosty Bc.
Jiřího Hory. Návrh nebyl schválen.
- na základě návrhu Ing. Foldyny byla odvolána z funkce předsedkyně
finančního výboru Ing. Alena Janáková
- zastupitelé si vyslechli poznámky občanů (hlavně bydlících v blízkosti
Kataforesis CZ) o špatném životním prostředí v této oblasti. Španělští zástupci
dle prohlášení starosty přecházejí na nové složení barev a zápach by občany již
neměl obtěžovat.
Tolik jen ve stručnosti o jednáních dašických zastupitelů. Na závěr bych
se chtěla zmínit o tom, že zastupitelé sice zasedali a jednali, ale zásadní
problémy, které dašické občany trápí, a to je především zápach z Kataforesis
CZ, hluk v nočních hodinách z Mrazíren a absence bankomatu v Dašicích,
nevyřešili.
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Rozpočet města na rok 2007
Rozpočet města Dašice pro rok 2007 byl schválen zastupitelstvem dne
21.2.2007 usnesením číslo 2 a činil:
Příjmy
Výdaje

31 905 000,00 Kč
31 905 000,00 Kč

V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtu v oblasti příjmů i
výdajů, a proto byly provedeny rozpočtové změny:
Daň z příjmů FO a právn. osob
1 344 650,00 Kč
Daň z přidané hodnoty
654 000,00 Kč
Neinvestiční dotace
178 550,00 Kč
Aktivní politika zaměstnanosti ÚP
197 388,00 Kč
Investiční dotace
12 424 000,00 Kč
Pitná voda
35 000,00 Kč
Ostatní rozpočt. příjmy
383 685,00 Kč
Nebytové hospodářství
2 273 500,00 Kč
Komunální služby a územní rozvoj 1 344 528,00 Kč
Bezpečnost a veřejný pořádek
580 400,00 Kč
Rozpočtové změny celkem
19 415 701,00 Kč
Upravený rozpočet činil:
Příjmy
Výdaje

51 320 701,00 Kč
51 320 701,00 Kč

Skutečné plnění rozpočtu města Dašice ke dni 31.12.2007:
Příjmy

52 111 121,39 Kč

Výdaje
Saldo

50 894 046,70 Kč
+1 217 074,69 Kč

Stav fondů města k 31.12.2007:
Sociální fond
Fond rozvoje bydlení

479,37 Kč
0

Stav nesplacených přijatých a poskytnutých půjček a úvěrů k 31.12.2007:Úvěr –
Palackého ul.
-3 600 000,00 Kč
Úvěr – byt. dům čp. 306
-8 000 000,00 Kč
Podíl pohledávek na rozpočtu
Podíl závazků na rozpočtu
Podíl zastaveného majetku

0,79%
1,51%
0
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Investice v Dašicích v roce 2007
Otevření městského dětského hřiště
V sobotu 28. dubna 2007 bylo slavnostně otevřeno a dáno dětem a jejich
rodičům do užívání první městské dětské hřiště. Realizace stavby za cca 150
tisíc korun by nebyla možná bez přispění sponzorů – 80% nákladů uhradily dvě
největší dašické firmy – MD Logistika a.s, Mrazírny Dašice a Kataforesis CZ,
s.r.o.

Oprava mostu přes Loučnou
Speciální stavební úřad odboru dopravy Magistrátu města Pardubice vydal
stavební povolení na stavbu most 322-028 přes Loučnou. Pardubický kraj s
pomocí úvěru od Evropské investiční banky buduje zcela nový most, starý
přípomínají pouze zbytky železobetonových konstrukcí. Práce na novém
přemostění začaly 10. června 2007. Jeho délka bude 42 a půl metru, šířka
přesáhne 14 metrů. Pardubický kraj vyjde tato investice na téměř 23 milionů
korun.
Nastala téměř kalamitní dopravní situace vyvolaná stanovenými
objížďkami a jejich nerespektováním a nedodržováním. Po zhruba půl roce byl
v pondělí 10. prosince nový most zprovozněn.
V hotelu Zlatá štika v Pardubicích byly vyhlášeny výsledky 5. ročníku o
nejzdařilejší stavby silničního hospodářství Pardubického kraje za rok 2007.
V kategorii „Nejzdařilejší mostní stavby“ získal 1. místo nový most v Dašicích.

Rekonstrukce kanalizační sítě v Dašicích
Podpisem smluv odstartovala 27. června 2007 rekonstrukce a dostavba
kanalizační soustavy na Pardubicku, skupinový projekt Labe – Loučná.
Dostavba kanalizační soustavy v Pardubicích a okolních obcích je součástí
protipovodňových opatření a přijde na více než 800 milionů korun. Stavební
práce začnou letos v létě, dokončeny budou v roce 2010.
Investorem této rozsáhlé akce je společnost Vodovody a Kanalizace
Pardubice. Náklady na soubor devíti dílčích projektů dosáhnou výše 830
miliónů korun. Projekt je financován částečně z úvěru poskytnutého ČSOB na
dobu 15 let, částečně z Fondu soudržnosti Evropské unie, která projekt Labe –
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Loučná podpoří dotací přesahující 12,5 milionů euro.
Projekt Labe – Loučná přispěje k ochraně pardubické aglomerace před
povodněmi a vyřeší dlouholeté problémy s odkanalizováním bytové zástavby.
Umožní tak další rozvoj dotčených oblastí a ochrání zdroje pitné vody v
Nemošicích a Lázních Bohdaneč.
Nové kanalizace se v rámci tohoto projektu dočká část Pardubic (Svítkov,
Popkovice, Staré Čivice, Dubina, Labská), Lázně Bohdaneč, Holice v Čechách,
Dašice, Ostřešany a Živanice. Součástí projektu je také zvýšení kapacity
kanalizační sítě v některých částech Pardubic, rekonstrukce kanalizačních
sběračů na sídlišti Dukla a rekonstrukce čistíren odpadních vod v Holicích a
Opatovicích nad Labem.

Rekonstrukce čp 306
Po rozsáhlé rekonstrukci domu čp 306 vznikne „nový“ bytový dům
s osmnácti malometrážními byty. S využitím státních dotací a podílu města byla
rekonstrukce budovy úspěšně dokončena a bytový fond je bohatší o 18 nových
bytů, které rozdělila bytová komise na základě žádostí o městský byt. Slavnostní
kolaudace proběhla za účasti vedení města, Ing. Demlové za krajský úřad, Ing.
Mokrouše za ČSOB a P. Severy za poslaneckou sněmovnu dne 19. prosince
2007.

Výstavba cyklostezky Kostěnice – Dašice
1.8.2007 začala firma, která vyhrála výběrové řízení s vytyčováním
stezky. Stezka je dlouhá 1,4 km, má asfaltový povrch široký 2 metry a
půlmetrovou krajnici s osvětlením. Zhotovitelem stavby byla firma SOVIS s.r.o.
z Hradce Králové. Stezka byla předána do užívání 10. prosince 2007.

Dašický pivovar
Dašický pivovar, do určité míry historická dominanta Dašic, změnila
majitele. Zakoupil ji pan Dzuhan. Budovy, střechy, sklepy opravuje a
rekonstruuje. Vydatně mu pomáhají pracovníci ukrajinské národnosti, kteří našli
v Dašicích dočasný domov a samozřejmě to do jisté míry ovlivňuje i samotný
život v městečku (hlavně ten noční).
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Dašická fara
Po dlouhé době, po kterou byla dašická fara prázdná a chátrala, se
podařilo sehnat kupce a objekty zakoupili manželé Miloš a Zdena Jakubcovi,
kteří se pustili do rozsáhlé rekonstrukce.

Odstřel komína
V sobotu 17. listopadu 2007 byl přesně v poledne proveden odstřel
komína kotelny v bývalých dašických kasárnách. Tato likvidace je součástí
probíhající demolice.

Nová klubová místnost
Od posvícení funguje pro klub důchodců, zasedání zastupitelstva a další
akce nová klubovní místnost v Hrdličkově ulici. Město zrekonstruovalo prostory
bývalé knihovny.

Počasí v roce 2007
Od roku 1775, kdy se v pražském Klementinu začala pravidelně měřit
teplota vzduchu, nebylo ještě nikdy tepleji. Jedinou výjimkou byl rok 2000.
Průměrná teplota na území ČR byla v loňském roce 9,1°C a byla stejná jako ve
zmiňovaném roce 2000. Tyto dva roky byly tedy nejteplejší za posledních 232
let / podle údajů ČHMÚ/. Ze statistik dokonce vyplývá, že období od září 2006
do srpna 2007 bylo v Evropě nejteplejším dvanáctiměsíčním obdobím
v novodobých dějinách.
Charakter počasí v jednotlivých dnech a měsících se mění a podléhá stále
více extrémnějším výkyvům. Po nejteplejší zimě v historii měření následovalo
nejteplejší jaro i bezprecedentní vlna veder v létě. Počet tropických dnů se
zastavil na čísle 55 a téměř pětinásobně přesáhl průměr s dvanácti dny. Na víc
než dvojnásobek stoupl i počet dnů s bouřkami, bylo jich 32, zatímco průměr je
17. O 77 litrů /tj. o 11%/ byl překročen i obvyklý roční úhrn srážek /674 litrů na
metr čtvereční/.
Leden odstartoval hned čtyřmi teplotními rekordy. Hned první den roku
2007 přinesl nový teplotní rekord. V Klementinu naměřili ve 14 hodin teplotu
12,5°C, o jednu desetinu stupně bylo překonáno dosavadní maximum platné na
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této stanici pro tento den, které pocházelo z let 1860 a 1921. V lednu
vystupovala rtuť teploměru běžně až k 15°C, přičemž nejteplejším dnem
v měsíci byl 18. leden, kdy v pražském Klementinu naměřili 15,4°C. V tomto
měsíci bylo pouze sedm mrazivých dnů / min. teplota klesla pod nulu/ a dva dny
ledové /max. teplota zůstala pod nulou/. Pak se Evropou prohnal orkán Kyrill,
vítr měl maximální rychlost přes 200 km za hodinu a zanechal za sebou velké
materiální škody. Leden byl nejteplejší v Evropě za posledních 232 let.
Také únor měl charakteristiku jarního měsíce. Nesetkali jsme se s žádným
ledovým dnem a podle teplot začalo jaro v Praze už 22. února
I březen byl teplotně (o 2,7°C) nadprůměrný, šestnáct dnů bylo oblačných
Po mimořádně teplé a srážkově nedostatečné zimě přišel velmi suchý a slunečný
duben s pouhými 10% srážkového průměru a 180% slunečního svitu /slunce
svítilo 284 hodin/. Už 13. dubna zaznamenali meteorologové první letní den
s teplotou nad 25°C. Duben přinesl devatenáct dnů s teplotami nad 20°C. První
tropický den s teplotou nad 30°C nastal 14. května 2007. Přetrvávající sucho
komplikovalo lodní dopravu na Labi.
Nejteplejším dnem roku byl 16. červenec, kdy se teplota vyšplhala na 38,4°C. U
nás na Pardubicku rtuť vyšplhala na 35,4°C. Horko bylo i na horách. Na Labské
boudě teploměr vystoupal na 26°C. V jedenáctidenním období od 14. do 24.
července bylo každý den více než 30°C. V součtu svítilo sluníčko za první půl
rok o 230 hodin více než je obvyklé.
Období od září do listopadu bylo teplotně nadprůměrné. První sněžení k nám
dorazilo už 4. září. Sněžilo v západních Čechách, na Šumavě a v Jeseníkách. Od
19. října ležela v horských oblastech první souvislá sněhová pokrývka a už 19.
listopadu byl na Labské boudě v Krkonoších jeden metr sněhu.
Prosinec byl oproti normálu jen o 0,1°C teplejší a provázely jej časté inverze. Na
horách tak bylo hlavně ve druhé polovině měsíce tepleji než v nížinách. Spadlo
117mm vody, což je 225% dlouhodobého průměru. Prosinec se tak stal
kupodivu nejdeštivějším měsícem roku, i když toto privilegium obvykle náleží
červnu.

Stav obyvatelstva Dašic k 31.12.2007
Podle údajů z dašické matriky bylo k 31.12.2007 přihlášeno v Dašicích
k trvalému pobytu celkem 1917 obyvatel.
V průběhu roku se přistěhovaly

74 osoby

Odstěhovaly se

52 osoby

Narodilo se

35 dětí, z toho 19 chlapců a 16 děvčátek.
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Narodila se dvoje dvojčátka, a to
manželům Pavlíčkovým Jan a Veronika a
manželům Gažikovým Julius a Eliška.
Zemřelo

14 osob, z toho 7 mužů a 7 žen.
Smutné je, že vyhasly po tragických
nehodách dva mladé lidské životy – Marek
Žák nepřežil dopravní nehodu na motorce
(v Dašicích před kasárny) a Andrea Krátká
zemřela pod koly vlaku v Kostěnicích na
nádraží.

Bylo uzavřeno 16 sňatků.
Rozvedlo se 9 manželství.
Počet obyvatel přihlášených k trvalému pobytu v Dašicích dle místních
částí:
Dašice
Prachovice
Zminný
Velkolánské
Malolánské
Pod Dubem
Celkem

1579 osob (785 mužů a 794 žen)
67 osob (39 mužů a 28 žen)
147 osob (74 mužů a 73 žen)
40 osob (21 mužů a 19 žen)
24 osob (12 mužů a 12 žen)
60 osob (30 mužů a 30 žen)
1917 osob (961 mužů a 956 žen)

Věkové složení obyvatel Dašic:
Do 18 let
384 osob
19 – 60 let
1152 osob
nad 61 let
381 osob
17. listopadu zemřel v požehnaném věku 92 let nejstarší dašický občan
pan František Šmejda z Prachovic. Nejstarší dašickou občankou se tak stala paní
Brabcová, které je 91 let.
V pátek 17.8.2007 se dašičtí občané rozloučili s bývalým starostou panem
Ivo Opočenským. Ten se v Dašicích narodil 2.10.1934 a prožil v nich celý svůj
život. Stal se prvním polistopadovým starostou a hlavní jeho zásluhou je
především zahájení celkové plynofikace Dašic.
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Základní škola ve školním roce 2006 – 2007
Z výroční zprávy o činnosti školy ve školním roce 2006 – 2007 jsem do
kroniky vybrala nejdůležitější fakta:
Základní škola v Dašicích je úplnou základní školou pro 1. až 9. ročník.
Zřizovatelem je město Dašice na základě zřizovací listiny ze dne 1.1.2003.
Ředitelem školy je pan Mgr. Jaroslav Lohynský, školská rada je devítičlenná a
pracuje pod vedením paní Marcely Čepkové. S vedením školy spolupracuje i
Sdružení přátel Základní školy v Dašicích, které pomáhá při zabezpečení
mimoškolních aktivit dětí. Při výuce škola vychází ze vzdělávacího programu
Základní škola.
V jedenácti třídách bylo umístěno celkem 249 žáků, z toho 141 chlapců a
108 dívek. Vzhledem ke snižování počtu dětí se snižuje i počet tříd na škole.
Na škole pracovalo 19 pedagogických pracovníků a 9 nepedagogických
zaměstnanců. Průměrný počet žáků na třídu je 22,64. Ve školním roce
2006/2007 byl udělen 1x 2. stupeň z chování, 7x 3. stupeň z chování a celkový
počet neomluvených hodin se vyšplhal na číslo 561.
117 dětí prospělo s vyznamenáním, 123 žáků prospělo a 10 dětí neprospělo.
Pro děti jsou organizovány sportovní soutěže, v nichž porovnávají své síly
s žáky jiných škol (florbal, kopaná, atletika, cyklistika, lyžování, aj.), základní
škola v Dašicích měla své zástupce i v chemické soutěži. Už tradičně navštěvují
Aquacentrum Babylon v Liberci, jezdí na plavání. Na kolách podnikli spolu
s paní učitelkou výlet do Hrochova Týnce do pizzerie. Z výroční zprávy
o činnosti za školní rok 2006 – 2007 můžeme vyčíst ještě řadu dalších
mimoškolních aktivit a kurzů.
Na škole bylo v tomto školním roce k dispozici dyslektické asistentky,
které soustavně pracují s žáky, u nichž byly doloženy specifické vývojové
poruchy, poruchy učení a poruchy chování. Základní škola spolupracuje a
Pedagogicko-psychologickou poradnou v Pardubicích, se sociálními kurátory
Odboru sociální péče Magistrátu města Pardubic, Okresním soudem
v Pardubicích, s Městskou policií. S SVP Archa Chrudim spolupracuje v oblasti
prevence patologických jevů a mnozí učitelé řešili s Mgr. Melicherovou i
konkrétní problémy jednotlivých žáků.
Škola má své webové stránky, o jejích aktivitách se občané dovídají
celkem pravidelně i na stránkách Dašických ozvěn. Paní učitelka Jelínková
nacvičuje se svými žáky kulturní pořady k různým akcím města (vítání občánků,
důchodci, zahrádkáři). Tradicí se stalo rozloučení s vycházejícími žáky, tedy
s devátou třídou.
Škola čeká na rekonstrukci sociálního zařízení, na dokončení výměny
oken, potřebovala by zrekonstruovat i školní stadion. Toto je ale závislé na
státních dotacích. V tomto školním roce se podařilo dokončit rekonstrukci
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odborné učebny přírodopisu, žáci a učitelé mají k dispozici multimediální
učebnu.
Základní škola v Dašicích má dlouholetou tradici a záleží jen na vedení
školy a učitelích, zda výsledky jejich práce budou na takové úrovni jak tomu
bývalo kdysi.

Kultura v Dašicích
V Dašicích už po delší dobu chybějí místa, kde se lidé mohou scházet,
povídat si a bavit se. Problematiku kulturního zařízení v Dašicích se neustále
řeší a ještě nějakou dobu asi řešit bude i z toho důvodu, že to je akce finančně
velmi náročná a město ji nemůže financovat jen ze svého rozpočtu, bude třeba
dosáhnout na nějaké dotace. Přesto si myslím, že u nás v městečku byly
v loňském roce možnosti, jak se pobavit a setkat se s přáteli.
10. 2. 2007 se konal v prostorách bývalého dašického kina (dnes
Sportklub) Dětský karneval. Z a pomoci sponzorského přispění se více než 50
dětí celé odpoledne bavilo, tančilo, soutěžilo. Nejlepší masky byly odměněny a
všichni se rozloučili: „Nashledanou na příštím ročníku“.
3.3.2007 byl po dlouhých letech v Dašicích uspořádán společenský ples,
na jehož organizaci se podílela MO ČSSD a SDH v Dašicích. Největším
problémem, který řešili, byl stav sálu na Radnici. Na jeho úklidu a výzdobě bylo
odpracováno mnoho hodin. Další vybavení (stoly a židle) bylo zapůjčeno z KD
Kostěnice. Ples se vydařil, bylo vyprodáno (cca 250 lístků), lidé se dobře bavili.
Výtěžek z plesu byl věnován SDH Dašice na podporu práce s dětmi.
28.4.2007 se do Hospody na Ostrově vrátil opět pořad „Zdravíčko“
divadla Katastrofa z Pardubic. Zábavný pořad plný historek, písniček a
vyprávění se líbil všem, kteří si sem našli cestu.
Tento den bylo také slavnostně předáno do užívání všem dětem nově
vybudované dětské hřiště města Dašice v prostorách u Hospody na Ostrově.
Pásku za asistence pana starosty Hory přestřihla první česká filmová Popelka
paní Eva Hrušková, která potom se svým partnerem hercem Janem Přeučilem
dětem zahrála loutkovou pohádku O šípkové Růžence.
30. 4. 2007 vypukl po lampionovém průvodu na dašickém fotbalovém
hřišti čarodějnický rej spojený s vyhlášením Miss čarodějnice Dašice 2007. Před
závěrečným ohňostrojem čekalo na početné davy diváků překvapení –
vystoupení tria tanečnic a tanečníka s ohněm.
1. 6. 2007 se na soukromém rybníku u Dašic konaly tradiční závody členů
rybářských kroužků při ZŠ v Dašicích. Závodů se zúčastnilo 16 mladých rybářů
a ty nejlepší dekoroval pan starosta Bc. Jiří Hora.
28.6.2007 se v obřadní síni Městského úřadu v Dašicích rozloučení
s letošními absolventy Základní školy v Dašicích.
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Loučení se školním rokem proběhlo i v Mateřské škole v Dašicích. Paní
učitelky měly pro děti nachystaný večerní program a nocování ve školce. Trochu
jim to pokazilo počasí a veliký liják, přesunuli se ale všichni do prostor školky a
užívali si.
27.7.2007 přijel do Hospody na Ostravě zazpívat stále zelené evergreeny
pan Josef Sochor.
25.8.2007 se na dětském hřišti v Dašicích konalo „Rozloučení
s prázdninami“. Hlavními organizátory byly město Dašice a MO ČSSD
v Dašicích. Odpoledne zahájil pan starosta, následovalo vystoupení Pavla
Trávníčka s Monikou Fialovou, své umění předvedl kuchař hotelu v Pelinách
pan Martin Starý, opékali jsme buřty, děti dostávaly zdarma nanuky od
tradičního sponzora MD Logistik Dašice, prostě bylo nám všem fajn.
Od pátku 7. září do pondělí 10. září probíhalo každoroční Posvícenské
radování – sportovní zápasy, taneční zábavy, posvícenská výstava, otevřená
vyhlídka z věže Radnice, silácká páka, posezení s harmonikou, atd…
Ve dnech 8.- 10. září 2007 uspořádala místní organizace ČZS v prostorách
Klubu důchodců a bývalé knihovny v Hrdličkově ulici 1. posvícenskou výstavu
ovoce, zeleniny a květin.
V sobotu 22.9.2007 pořádalo město Dašice a Sbor dobrovolných hasičů
oslavu 130 let založení sboru. K vidění byla v průvodu městem historická
hasičská technika, před Hospodou na Ostrově proběhla ukázka vyproštění
zraněných osob z vozidla, hašení hořícího auta, ukázka sportu mladých hasičů.
Večer jsme se veselili s kapelou „Renonc“ v prostorách Hospody na Ostrově.
V sobotu 1.12.2007 přijel na dašické náměstí opět Mikuláš a anděl
s početnou družinou čertů. Na pojízdné tribuně si s každým dítětem popovídal,
poslechl si básničku či písničku a děti obdaroval. Program zpestřilo vystoupení
pohádkového prince pana Pavla Trávníčka a zpěvačky Moniky Fialkové.
V prosincovém vydání Dašických ozvěn byl vytištěn Dašický adventní
kalendář s akcemi, které se uskutečnily v průběhu prosince. Kromě adventních
bohoslužeb se žáci ZŠ v Dašicích rozloučily 21.12. s rokem 2007 zpívaným
pásmem koled v českém a anglickém jazyce. Vystoupily tu děti od druhé do
deváté třídy. K dětem se přidal i pan farář, který zazpíval koledu slovenskou.Ve
večerních hodinách zněly pro změnu kostelem koledy v podání kapely
Pernštejnka. Nechybělo ani sousedské posezení s harmonikářem panem
Chvojkou v Hospodě na Ostrově, novoroční turnaje ve volejbale a ve stolním
tenise a Nový rok jsme tradičně přivítali ohňostrojem.
Ke kultuře určitě patří i to, že opět vycházely po celý rok Dašické ozvěny,
zpravodaj města pro občany.
Důležitou složkou kulturních služeb pro občany je i Městská knihovna.
Městská knihovna v Dašicích je umístěna v budově mateřské školy, nachází se
tedy naproti Základní škole v Dašicích. Jako knihovnice tady od roku 2006
pracuje Lenka Havlovcová.
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K 31. 12. 2007 bylo v knihovně celkem 16 657 knihovních jednotek.
Nakoupilo se 616 titulů, z toho 455 vázaných knih a 161 brožovaných titulů.
K dispozici mají čtenáři i cca 35 titulů časopisů. Z městského rozpočtu se za
knihy a časopisy uhradilo celkem 72 140,11 Kč.
Po dlouhých letech jsme se v knihovně dostali v registrovaných čtenářích
přes číslo 300, přesněji řečeno je to 302 zaregistrovaných dětských a dospělých
čtenářů. Vzhledem k počtu trvale žijících obyvatel Dašic, chodí do knihovny
každý šestý dašičák.
V knihovně pořádáme ve spolupráci se Základní školou v Dašicích
besedy, výstavky k výročím, akce pro dašickou veřejnost. V letošním roce jsme
začali s „Dílnou pro šikovné ruce“ a průměrná návštěvnost je 20 osob. Poprvé se
Městská knihovna v Dašicích v roce 2007 připojila k mezinárodní akci „Noc
s Andersenem“, která se setkala u dětí i jejich rodičů s velkým zájmem.
V knihovně máme dva počítače, internet využilo 266 návštěvníků.
V Městské knihovně v Dašicích jsme začali s katalogizací titulů. Nově
nakoupené knihy jsou už automaticky katalogizovány pomocí programu
Clavius, stávající fond se zpracovává postupně. K e konci roku bylo tímto
způsobem v katalogu uloženo cca 1370 titulů. Katalogizace umožní rychlejší
orientaci a vyhledávání požadované knihy.
Tradičně se v Dašicích říká, že se tu nic neděje. Když ale projdete
předcházející řádky, zjistíte, že téměř každý měsíc je k mání nějaká menší či
větší akce. A to tu nejsou vypsány všechny, o některých se budu zmiňovat
v souvislosti s činností spolků a organizací. Takže záleží jen na tom, jak se lidé
chtějí bavit a samozřejmě také na tom, zda sem tam chtějí přiložit ruku k dílu.
Protože když čteme toto shrnutí, vidíme, že za akcemi stojí po většině případů
stále stejní pořadatelé.

Spolky a sdružení pracující v Dašicích
Klub důchodců
Důchodci se scházejí ve své klubovně každé pondělí a pod vedením paní
Jiřiny Opočenské si organizují různé akce, besedy a výlety. Jejich činnost
umožňuje lidem důchodového věku kulturní vyžití a strávení volného času mezi
blízkými lidmi. Důchodci besedují, probírají své záliby, koníčky i zajímavosti
nejen z městečka, oslavili MDŽ i narozeniny svých členů. Čas od času mezi ně
zavítá i někdo z vedení města, aby je seznámil s novinkami. Výletů se potom
mohou účastnit i ti, kteří nejsou členy Klubu důchodců v Dašicích.
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Místní organizace Českého zahrádkářského svazu
Oslavila v roce 2007 spolu s celým svazem 50 let od založení. V současné
době stojí v čele místní organizace pan Miroslav Zeman. Ačkoliv má organizace
vyšší věkový průměr, patří v Dašicích k těm aktivnějším. Daří se získávat nové
členy, v roce 2007 měli dašičtí zahrádkáři 65 členů. Pořádají zájezdy, výstavy a
besedy. Vyvrcholením činnosti v roce 2007 bylo uspořádání 1. posvícenské
výstavy ovoce, zeleniny a květin v prostorách Klubu důchodců v Hrdličkově
ulici. Výstava se vydařila, kladně ji hodnotili jak návštěvníci tak i vedení ČZS.
Byl položen solidní základ k dalším akcím. Rok zakončili zahrádkáři
předvánočním posezením s občerstvením a muzikou.
Místní organizace rybářského svazu
Se aktivně stará o rybníčky a spolupracuje se Základní školou a pomáhá
vychovávat mladé rybáře. Tradičně také připravují pro dašické občany vánoční
prodej kaprů.
Myslivecké sdružení Dašice
Oštěpaři Dašice
Šipkařský klub vznikl na přelomu let 1999 – 2000, hraje 3. ligu ČAKS –
AŠA skupiny B Chrudim – Pardubice. V roce 2007 se umístil na 4. místě,
kapitánem je pan Luboš Opočenský.
Sbor dobrovolných hasičů
Byl založen před 130 lety, v roce 1877. Protože do té doby v Dašicích
dost často hořelo, obyvatelé Dašic souhlasili s tím, aby vznikl hasičský sbor a
v prvopočátcích jeho existence byla dokonce uspořádána mezi občany sbírka na
to, aby mohli hasiči fungovat. V roce 1927 byla posvěcena nová hasičská
zbrojnice u městského parku, v roce 1958 byla přestavěna a tu používají hasiči
do dneška. V současné době se jedná o její rekonstrukci. Velitelem Sboru
dobrovolných hasičů Dašice je Jiří Hora ml. / syn starosty Bc. Jiřího Hory/ a
zároveň vnuk plukovníka Antonína Hory, bývalého náčelníka Krajské inspekce
požární ochrany v Hradci Králové. Ve sboru je 18 dospělých a ti se s plným
nasazením věnují omladině, takže to vypadá, že o své nástupce nemusejí mít
starost. V roce 2007 zasahovali dašičtí hasiči 15 krát.
Sdružení „Za Dašice zdravější“
Občanské sdružení „Za Dašice zdravější“ řeší problémy spojené
s především s provozem průmyslových podniků Kataforesis CZ, s.r.o. a MD
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Logistika, a.s., které znepříjemňují životní podmínky dašických občanů. V čele
sdružení stojí Ing. Alena Janáková.
SK Sparta Dašice

Prezident klubu pan Tomáš Kolda ocenil vzrůst členské základny SK
Sparta Dašice. Fotbalový oddíl má šest družstev – dospělí, mladší a starší žáci,
dorost, malou kopanou, soutěže hrají družstva volejbalu žen, stolní tenisté. Ženy
cvičí ve dvou oddílech – aerobic a pilates. Funguje oddíl kondičního cvičení,
trénují nohejbalisté. Na podzim roku 2007 vznikl oddíl cvičení rodičů s dětmi.
Svou činnost ukončil oddíl bojového umění – capoeira.
Sportovci se s ostatními organizacemi ve městě zapojují do společných projektů
– čarodějnice, Den dětí, posvícení, atd. Podle zprávy v rámci sportovního klubu
Sparta Dašice aktivně sportuje a cvičí skoro 1/7 dašických obyvatel. Čestným
předsedou SK Sparta Dašice se stal dlouholetý předseda klubu pan Bc. Jiří Hora.
Sportovně střelecký klub Dašice

Šachisté

Z každodenního života v Dašicích …
Psalo se v novinách …
… 16. dubna 2007 se uskutečnil na dašickém náměstí „Den s deníkem“
(Pardubický deník)
… v květnových dnech poškodil neznámý pachatel zámek u dveří u vozidla
Volkswagen Passat, zaparkovaného pře místní firmou. Odcizil z něj kromě
notebooku i firemní dokumenty a platební kartu, finanční hotovost a způsobil
škodu ve výši 27 850 Kč.
… Pardubický kraj s pomocí úvěru od Evropské banky buduje zcela nový most
v Dašicích přes Loučnou. Tato investice vyjde kraj na 23 milionů korun.
… Neznámý pachatel vnikl do jedné místní firmy, odkud odcizil 178 mosazných
ventilů (redukční ventily na svářecí lahve) v celkové hodnotě 30 000 Kč.
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… Objekt bývalých kasáren v Dašicích stále ještě nemá jasně danou budoucnost.
V současné době jsou ve hře dva návrhy a žádný z nich nemá definitivní
převahu. Řeší se hlavně možnost – prodat, či neprodat?
… Ke kurióznímu požáru došlo v areálu místního zemědělského družstva. Do
transformátoru narazil neopatrný pták. Střet se zařízením nepřežil, ale navíc
začal i hořet, čehož si všiml náhodný kolemjdoucí. Na místo proto vyjela i
jednotka hasičů. Opeřenec ale mezitím na zemi dohořel sám od sebe.
… Při výkopových pracích u areálu bývalých kasáren našel dělník v hloubce
120 cm zbytky lidských ostatků. Na místo byl policisty přizván soudní znalec,
který konstatoval, že se jedná o část nohy a její stáří odhadl na několik desítek
let.
… Ministr a předseda Legislativní rady vlády ČR Cyril Svoboda zavítal na
návštěvu Pardubického kraje a při své cestě bude jednat i s představiteli města
Dašice.
(Pardubický deník, ročník 2007)
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